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Sexta-feira  

 

A viagem do presidente Bolsonaro aos Esta-
dos Unidos está sendo considerado um verdadeiro 
fiasco para o Brasil e os brasileiros. Além de abrir 
mão do direito de ter compensações tributárias na 
Organização Mundial do Comercio – OMC para 
poder competir com os países desenvolvidos em 
condições mais justas, Bolsonaro resolveu entregar 
de mão beijada aos gringos a Base Espacial de Al-
cântara e retirar a obrigatoriedade da reciprocidade 
nas leis de imigração, o que na prática libera os 
americanos, canadenses, australianos e japoneses 
da necessidade de solicitação prévia de visto para 
entrada em território nacional enquanto os brasilei-

ros continuarão a ter enormes problemas para a con-
cessão de vistos para entrada nesses países. 

O governo está entregando nossas riquezas e 
levando nosso país à vergonhosa posição de colônia 
dos Estados Unidos, trazendo prejuízos às nossas 
empresas e envergonhando os brasileiros.  

Brasil entrega o ouro, o 
espaço e os brasileiros 

É hoje! 
Todos contra a Reforma da Previdência 

Os trabalhadores e trabalha-
doras do campo e das cidades farão 
hoje um grande Ato em defesa da 
aposentadoria em frente a Agencia 
do INSS no Parque do Bom Meni-
no em São Luís. O protesto organi-
zado pela CUT e demais Centrais 
sindicais espera reunir milhares de 
pessoas para alertar a sociedade e 
pressionar os parlamentares a não 
aprovar essa Reforma da previdên-
cia proposta pelo governo Bolso-
naro. 

“Temos que chamar a aten-
ção da sociedade para os graves 
efeitos dessas mudanças na apo-

sentadoria dos brasileiros. Nos paí-
ses onde foi aprovado um sistema 
previdenciário parecido com esse, 
os idosos estão com suas aposenta-
dorias tão baixas que não conse-
guem pagar nem metade de suas 
despesas pessoais, provocando 
uma onda trágica de suicídios”, 
disse Raimundo Pereira, presidente 
do Sindsep/MA. 

Os Atos em defesa da apo-
sentadoria irão acontecer em mais 
de cem cidades em todas as regiões 
e tem o objetivo de preparar uma 
greve geral contra a reforma da 
previdência, contra as privatiza-

ções e em defesa de serviços públi-
cos de qualidade. 

Caso essa proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 
06/2019) for aprovada no Congres-
so milhares de trabalhadores e tra-
balhadoras não conseguirão mais 
se aposentar e muitos dos que con-
seguirem aposentar-se o farão com 
benefícios inferiores a um salário 
mínimo. Além de achatar ainda 
mais os benefícios daqueles que já 
estão aposentados. A reforma de 
Bolsonaro é muito pior do que a 
do ilegítimo Michel Te-
mer (MDB). 

https://www.cut.org.br/noticias/para-bolsonaro-dificultar-aposentadoria-de-pobre-e-combater-privilegios-8303
https://www.cut.org.br/noticias/para-bolsonaro-dificultar-aposentadoria-de-pobre-e-combater-privilegios-8303
https://www.cut.org.br/noticias/para-bolsonaro-dificultar-aposentadoria-de-pobre-e-combater-privilegios-8303
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Sindsep/MA convoca servidores da  

O Sindsep/MA através da Se-

cretaria de Assuntos Jurídicos e Insti-

tucionais, está convocando os seguin-

tes servidores da ex-Roquette Pinto e 

Funasa para comparecerem na sede 

do sindicato para tratarem de assuntos 

sobre URPs, FGTS e Plano Presser. 

Essas ações demonstram a luta 

da entidade em buscar as garantias ne-

cessárias para que os direitos dos servi-

dores sejam respeitados. 

Uma entidade forte começa 

pelo fortalecimento da sua base.  

Sem os seus associados o 

sindicato perde forças no embate 

do dia a dia, por isso, é importante 

que todos os servidores públicos 

 

Aida Dias Gantzias 

Aldilenec Silva Santos 

Ana Rita Pinto Mendonça 

Antonia da Silva 

Celso Fabiano Gaspar 

Conceição de Maria de Jesus Costa 

Conceição de Maria Freitas Lima 

Dalva Oliveira Pereira 

Dilson Bruzaca Santos 

Dulcimar Silva Ferreira 

Edvan Sousa Lopes 

Elinete Nojosa Aguiar 

Elzeli Coutinho Martins 

Francisco de Paulo Passos 

Francisco Ferreira Nava Filho 

Glaydson Barros Lemos 

Guilhermina da Silva Santiago 

Hamilton Pereira Serejo 

Heloisa José Coelho Machado 

Hilda Carvalho Parrião 

Hilda Golveia Tixeira 

Hildene Maia Matos 

Ilna Reis Mendes 

Iolete Silva Corrêa 

Ione de Ribamar Costa 

Iracema Serra Leite 

Jackson Anjos Simas 

Jomar Roland Braga Filho 

Jorge Oliveira de Menezes 

Josanan Lisboa Cardoso 

José Alves Matos 

Jose de Ribamar Mendes Ferraz 

Jose de Ribamar Rodrigues 

José Ribamar Barbosa de Azevedo 

Leonildes Veloso Marques 

Lindalva de Jesus Araújo Pereira 

Luis Pereira de As 

Manoel do Nascimento Silva 

Manoel Pereira Ataide 

Maria Carvalho Melo 

Maria da Conceição C. de Castro 

Maria da Glória Oliveira Gomes 

Maria Dalva Serra 

CONVOCAÇÃO 

O Sindsep/MA, através da Se-

cretaria de Assuntos Jurídicos e 

Institucionais, convoca os servi-

dores abaixo citados, para com-

parecerem à sede da entidade 

munidos de comprovante de re-

sidência atualizado.  

Alan Roberto Menezes de Brito 

Anselmo Neto Gonçalves Marques 

Antonio Carlos Santos 

Antonio Dias Gonçalves 

Antonio Oreste de Abreu Garces 

Antonio Pestana de Oliveira 

Aracati Simas Abreu 

Jose Gutemberg Lima Nascimento 

Jose Ribamar Reis 

Ludimar Barbosa e Silva 

Luis Carlos Ferreira Lima 

Luis Gonzaga Rocha 

Raimundo Nonato Mendes 


